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2. Oświadczenie projektanta 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A 

MODERNIZACJI LOGGII I RENOWACJI  ELEWACJI BUDYNKU 
SANATORIUM „GWAREK” W GOCZAŁKOWICACH, UL. ZDROJOWA 51 

 
Inwestor:   

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce,  
                       Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek", 

ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice 
 

Niniejszym oświadczam, że poniższa dokumentacja została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i wymaganiami technicznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna  z punktu widzenia celu,                        
któremu ma służyć. 

 

Opracowanie: 

Funkcja Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

Kierownik 
zespołu 

dr inż. Lesław Hebda 

CRRB GUNB 

nr 28/08/R/C 

KL 250/86 

20.02. 

2019 
 

Projektant mgr inż. Zbigniew Borowicki 
SLK/5129/PWOK

/13 

20.02. 

2019 
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3. Podstawa opracowania 

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie Umowy z dnia 18.01.2019. 

 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są loggie i elewacje budynku Sanatorium „Gwarek” 

w Goczałkowicach. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt modernizacji loggii oraz 

renowacji elewacji budynku Sanatorium „Gwarek”. 

 

5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania 

5.1. Raport z przeglądu gwarancyjnego elewacji jedenastokondygnacyjnego 

budynku zespołu „Gwarek” w Goczałkowicach przy ul. Uzdrowiskowej 

51 opracowany przez ZUT RS NOT Sp. z o.o. w kwietniu 2011. 

5.2. Ekspertyza Techniczna na temat przyczyn zacieków i wykwitów na 

elewacji pod obróbkami blacharskimi loggii w budynku zespołu 

„Gwarek” w Goczałkowicach przy ul. Uzdrowiskowej 51 opracowana 

przez ZUT RS NOT Sp. z o.o. w czerwcu 2011. 

5.3. Ekspertyza elewacji budynku Zespołu Sanatoryjno - Szpitalnego 

Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach – Zdroju przy 

ul. Uzdrowiskowej 51 opracowana przez ZUT RS NOT Sp. z o.o. w 

lipcu 2014. 

5.4. Ekspertyza techniczna na temat stanu loggii w budynku sanatorium 

„Gwarek” w Goczałkowicach, ul. Zdrojowa 51 wraz z wytycznymi 

wykonania naprawy. Opracowanie: dr inż. Lesław Hebda. Piaseczno, 

grudzień 2017. 

5.5. Własne oględziny i badania przeprowadzone w styczniu i lutym 2019 

 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu 

Przeprowadzenie prac remontowych nie wymaga wejścia na działki sąsiednie. 

W wyniku remontu nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, detale 

architektoniczne ani kolorystyka. 

 

7. Wprowadzenie w zagadnienie 

Jedenastokondygnacyjny budynek Zespołu „Gwarek” został wybudowany  

w latach siedemdziesiątych XX wieku w technologii wielkopłytowej, w systemie 

„Fadom”. 

Budynek jest usytuowany przy głównej ulicy części zdrojowej Goczałkowic. Oś 

podłużna budynku mniej więcej pokrywa się z osią północ-południe.  

Na elewacjach wschodniej i zachodniej znajdują się loggie, elewacje północna 

i południowa są ścianami szczytowymi budynku. Na pierwszej z nich 

zlokalizowana jest klatka ewakuacyjna, a na drugiej dwa kominy. 
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W okresie lipiec 2008 – lipiec 2009 przeprowadzony został remont elewacji 

budynku obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz remont  

i ocieplenie płyt loggiowych. 

W trakcie przeprowadzonego na zlecenie Użytkownika obiektu przeglądu 

gwarancyjnego elewacji [5.1.] w 2011 roku stwierdzono występowanie 

zacieków i wykwitów (wysoleń) na powierzchniach czołowych płyt loggiowych i 

pod obróbkami blacharskimi, korozji samych obróbek blacharskich oraz 

uszkodzeń spoinowania płytek gresowych. Dla rozpoznania przyczyn zjawiska 

Użytkownik obiektu zdecydował o zleceniu ekspertyzy technicznej [5.2.]. Z 

wniosków zawartych w przywołanym opracowaniu wynika, że  

zaobserwowane na czołach płyt loggiowych zacieki, wykwity i wysolenia są 

spowodowane penetracją wody opadowej pod krawędziową obróbkę 

blacharską.  Penetracja wody pod obróbkę następuje głównie wskutek błędów 

polegających na niewłaściwym połączeniu izolacji podpłytkowej z obróbką 

blacharską, zbyt cienkiej izolacji podpłytkowej, nieprawidłowym jej ułożeniu i 

ogólnej niestaranności wykonania. 

Błędy wykonawcze popełnione w czasie remontu w latach 2008-2009 stały się 

przedmiotem kilkuletniego sporu sądowego pomiędzy Użytkownikiem obiektu 

a wykonawcą prac. W tym czasie żadne prace remontowe nie były 

prowadzone z uwagi na konieczność zachowania stanu pierwotnego na 

potrzeby trwającego procesu sądowego. 

W 2014 roku sporządzona została ekspertyza oceniająca aktualny  stan loggii 

i odnosząca się do stanu z 2011 roku [5.3.]. Z informacji w niej zawartych 

wynika, że ze względu na bezpośrednie oddziaływanie czynników 

atmosferycznych, na wyższych kondygnacjach budynku odnotowano częstsze 

występowanie ubytków w zaprawie wypełniającej spoiny między płytkami. 

Zjawisko odspajania się płytek od podłoża ma charakter losowy i związane 

jest z błędami wykonawczymi, jednakże widać jego intensyfikację na 

najwyższej kondygnacji budynku. W stosunku do danych z 2011 roku 

wyraźnie wzrosła ilość loggii z widoczną korozją obróbki blacharskiej. Skala 

korozji jest bardzo zróżnicowana. Są loggie, na których nie była ona  widoczna 

do 2011 roku. 

W roku 2017 Użytkownik zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej, oceniającej 

aktualny stan loggii, a także elewacji budynku [5.4.]. 

 

8. Dane wyjściowe do projektu 

Na podstawie wykonanych w grudniu 2017 roku oględzin i odkrywek [5.4.] 

stwierdzono wyraźnie postępującą degradację nawierzchni loggii i elewacji 

budynku. 

W trakcie badań stwierdzono wzrost zasięgu odspojeń płytek na 

poszczególnych loggiach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że ocena była 

prowadzona w pionie loggii przy klatce schodowej oraz na dwóch loggiach 

przy pomieszczeniu biurowym i gabinecie lekarskim. Są to loggie użytkowane 

bardzo rzadko. W przypadku pokoi pacjentów loggie są używane do celów 



Strona 11 z 18 
 

rekreacyjnych, suszenia ręczników i prania, a więc praktycznie stale ktoś po 

nich chodzi. W przypadku zjawiska odspajania się płytek w wykładzinie 

ceramicznej na skutek korozji mrozowej i dyfuzji pary wodnej, ruch pieszy 

znakomicie intensyfikuje zakres i szybkość odspojeń. Tak więc na loggiach 

przy pokojach pacjentów zjawisko odspajania się płytek ma dużo większy 

zasięg. 

Odspojone, luźne płytki ceramiczne na loggiach stanowią bardzo duże 

zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia i życia ludzi. Pacjentami 

Sanatorium Gwarek są przede wszystkim osoby z upośledzeniem czynności 

ruchowych. Poczucie utraty stateczności na ruchomej płytce może w takim 

przypadku bardzo łatwo spowodować u pacjenta zachwianie równowagi i 

upadek  oraz związane z tym urazy. Ponadto należy mieć na uwadze, że 

budynek sanatorium jest jedynym tak wysokim obiektem w okolicy, przez co 

jest narażony na wszelkie podmuchy wiatru, z których te silniejsze mogą 

zrzucać luźne płytki z wysokości, co z kolei stanowi zagrożenia dla życia i 

zdrowia osób postronnych oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia. 

W trakcie badań zaobserwowano też wyraźnie postępującą z upływem czasu 

korozję obróbek blacharskich płyt loggiowych. Obróbki te wymagają wymiany. 

Zaprawy z którymi styka się obróbka blacharska (zaprawa uszczelniająca, 

zaprawa klejowa), pomimo, że wykonywane na bazie cementu, ze względu na 

liczne dodatki i domieszki mają rzeczywiste pH na poziomie 9 -9,5 lub nawet 

niżej. Wilgoć i tworzące się zastoiska wody na powierzchni blachy w 

połączeniu z rozpuszczonymi w wodzie takimi substancjami jak dwutlenek 

siarki czy tlenki azotu inicjują tworzenie się lokalnych ogniw korozyjnych. W 

przypadku stali powlekanej, powłoki nie są odporne na długotrwałe 

oddziaływanie pH powyżej około 7 (są to wyroby dedykowane do dachów, 

gdzie występuje środowisko kwaśne - kwaśne deszcze). Niedostateczne 

zabezpieczenie stali ocynkowanej powoduje zniszczenie powłoki cynkowej, a 

następnie korozję stali. Powstawaniu ognisk korozji sprzyjają 

mikrouszkodzenia powłok na blasze powstałe w czasie kształtowania obróbek 

i montażu. Jedną z przyczyn mikrouszkodzeń tej powłoki było odcinanie 

pasów folii ochronnej. Na odcinanie pasów wskazuje jednoznacznie fakt, że 

pod warstwą zaprawy klejowej w części odkrywek znajdowała się folia PE. Tak 

więc pozostający na zewnątrz pas folii musiał zostać odcięty i oderwany. 

Wielkość pH w zaprawach otaczających obróbkę blacharską jest zbyt niskie, 

aby mogło spowodować powstanie bariery ochronnej na powierzchni stali. 

Materiały na bazie cementu są w stanie zapewnić ochronę stali zbrojeniowej 

tylko w wyrobach o pH około 12.  

Oprócz typowej korozji stali, na powierzchni blach tworzy się osad będący 

wynikiem reakcji wypłukanych z zapraw cementowych związków wapnia z 

dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem węgla, co sprzyja tzw. korozji podosadowej. 

Stwierdzony w opracowaniach [5.2.], [5.3.] brak poprawnego wykonania 

izolacji przeciwwodnej podpłytkowej oraz brak właściwego połączenia obróbek 

blacharskich z izolacją popłytkową skutkuje przeciekami wody pod obróbką 
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oraz zawilgacaniem tynku i warstwy zbrojącej. Zawilgocony tynk i warstwa 

zbrojąca ulegają zarówno korozji mrozowej, jak i ługującej. Widoczny proces 

degradacji elewacji budynku wyraźnie nasilił się w ostatnich 3 latach. W 

wyniku postępującej degradacji na powierzchni tynku na elewacjach, oprócz 

śladów zacieków, pojawiają się zarysowania  miejscowe i odspojenia zarówno 

samej warstwy tynku fakturowego, jak i wierzchniej części warstwy zbrojącej.  

We wszystkich wykonanych odkrywkach stwierdzono natomiast dobry stan 

jastrychu cementowego, który stanowił podłoże do mocowania obróbek 

blacharskich, izolacji podpłytkowej oraz klejenia wykładziny ceramicznej. Nie 

wymaga on napraw i może stanowić nośne podłoże pod nowe warstwy 

posadzkowe w loggiach. 

Stan posadzek (nawierzchni) w loggiach został w grudniu 2017 roku oceniony 

jako zły, zagrażający zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. 

Ponadto stan ten uznano za negatywnie oddziałujący na konstrukcję budynku, 

powodujący jej przyspieszoną degradację. Uznano, że loggie w budynku 

Sanatorium Gwarek oraz elewacje wymagają niezwłocznego remontu. 

  

9. Opis projektowanych rozwiązań 

Projektuje się następujący zakres prac remontowych: 

- modernizację loggii obejmujący wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem 

nowej izolacji przeciwwodnej i wymianą lub naprawą izolacji termicznej na 

spodnich powierzchniach płyt loggiowych 

- miejscową naprawę tynków i malowanie elewacji wschodniej i zachodniej 

- renowację elewacji północnej poprzez nałożenie nowej warstwy zbrojącej, 

nowej warstwy tynku fakturowego i pomalowanie oraz pomalowanie obudowy  

klatki ewakuacyjnej 

 

W odniesieniu do nawierzchni loggii projektuje się: 

 Zerwanie nawierzchni z  płytek ceramicznych 

 Skucie resztek kleju  

 Zerwanie cokolików z płytek ceramicznych 

 Zerwanie ze ścian budynku pasa izolacji termicznej o szerokości 

od płyty loggii do górnej krawędzi istniejącego cokolika  

 Zerwanie istniejących obróbek blacharskich 

 Oczyszczenie podłoża 

 Wykonanie miejscowych napraw ścian po zerwaniu izolacji 

termicznej 

 Oczyszczenie z korozji słupków barierek mocowanych do płyt 

loggii od góry (w przypadku barierek na loggiach przy klatkach 

schodowych) 

         Należy się liczyć z koniecznością rozkucia jastrychu wokół 

słupków i wycięcia fragmentu izolacji termicznej w celu odsłonięcia 

słupków aż do poziomu kotwienia.  Po wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego rozebrane warstwy należy odtworzyć.  
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 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego słupków  barierek na 

loggiach przy klatkach schodowych zestawem farb 

poliuretanowych dostosowanych do agresywności środowiska C-5 

 Wycięcie słupków barierek loggii przy pokojach 

 Wykonanie warstwy spadkowej na oczyszczonej powierzchni 

jastrychu, z pozostawieniem pasa odsłoniętego jastrychu, o 

szerokości 10,5  wzdłuż krawędzi otwartej loggii;  warstwę 

spadkowa należy wykonać z gotowej posadzki cementowej  klasy 

co najmniej C20; minimalna grubość warstwy spadkowej od strony 

krawędzi otwartej loggii – 10 mm; kształtowany spadek na loggii 

1,5% 

 Zerwanie tynku na czołach płyt loggii, w obszarze płyt 

konstrukcyjnych, na powierzchni 10x10 cm w odstępie co ok. 50 

cm oraz oczyszczenie betonowego podłoża w miejscach zerwania 

tynku 

 Zamontowanie dolnej obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej 

malowanej proszkowo (kolor szary – odcień do ustalenia z 

właścicielem obiektu) o grubości 1 mm; obróbka ułożona na 

odsłoniętej krawędzi jastrychu i mocowana do mechanicznie od 

góry do jastrychu; do czoła płyty loggii obróbka ta mocowana 

punktowo, do czoła żelbetowej płyty konstrukcyjnej, na kleju 

enkolit, w miejscach zerwanego tynku; obróbka na jedną loggię 

(obejmująca dwa pokoje) składa się z trzech odcinków i 2 

nakładek maskujących. Najpierw montuje się podstawowe odcinki, 

a następnie centralnie, na styku blach nakłada się na kleju eneolit 

nakładki maskujące; w przypadku loggii na parterze, z uwagi na 

wystające z elewacji podpory, blachy dolnej obróbki wymagają 

indywidualnego docięcia 

 Zamontowanie górnej obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej 

grubości 1, malowanej proszkowo (kolor szary – odcień do 

ustalenia z właścicielem obiektu);  na poziomym pasie dolnej 

obróbki blacharskiej rozłożyć warstwę kleju enkolit; na kleju tym 

osadzić górną obróbkę blacharską i zakotwić mechanicznie od 

góry do jastrychu; obróbka na jedną loggię (obejmująca dwa 

pokoje) składa się z trzech odcinków, mocowanych na styk; z 

uwagi na niewielkie różnice w wymiarach loggii, obróbki mogą 

wymagać przycięcia na budowie; zaleca się przycinać środkowy 

element; po zamontowaniu odstające odcinki pionowego 

fragmentu obróbki zagiąć pod kątem prostym do wnętrza loggii; w 

przypadku loggii na parterze, z uwagi na wystające z elewacji 

podpory, blachy dolnej obróbki wymagają indywidualnego docięcia 

 Powierzchnię poziomą płyty loggii (warstwę spadkową) należy 

pokryć gruntem FG-35 w tym powierzchnię wyprowadzenia na 

ścianę budynku, ościeżnicę okna balkonowego oraz na poziomą 
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krawędź górnej obróbki blacharskiej; dopuszcza się tylko  na 

powierzchni poziomej, zastosowanie bezpośrednio przed 

mocowaniem, innego gruntu bitumicznego niż FG-35 

 Ułożenie izolacji przeciwwodnej z membrany EPDM (wrób 

referencyjny: membrana EPDM Resitrix SK Partial Bond); 

membranę należy wyprowadzić na ścianę budynku na wysokość 

30 cm; styk izolacji ze słupkami oraz ościeżnicą drzwi 

balkonowych należy dodatkowo uszczelnić za pomocą 

systemowego zestawu specjalnej masy bitumicznej i zbrojącej 

tkaniny technicznej  (wyrób referencyjny Alasan Flashing firmy 

Soprema). 

 Odtworzenie z płyt styropianowych XPS,  zerwanej uprzednio 

izolacji termicznej   na ścianach budynku; oraz wykonanie w 

miejscu cokolika pasa tynku żywicznego kamyczkowego 

 Ułożenie na membranie maty drenażowej Dorken Delta MS-Drain 

4 mm 

 Wykonanie nawierzchni loggii z płyt gresowych ustawianych na 

podstawkach grubości 8 mm, ułożonych za pośrednictwem 

przekładek z folii HDPE grubości 0,5 mm, na membranie EPDM 

 

W odniesieniu do powierzchni spodnich i powierzchni czołowych 

loggii oraz pozostałej powierzchni elewacji wschodniej i zachodniej 

(rysunek na fot.1.) projektuje się: 

 Zerwanie odspojonych fragmentów tynku i warstwy zbrojącej z 

czołowych i spodnich powierzchni płyt loggii  

 Oczyszczenie podłoża, uszorstnienie odsłoniętego  styropianu 

 Wymianę uszkodzonych lub zniszczonych fragmentów płyt 

styropianowych na spodnich powierzchniach loggii  

 Ustalenie metodą odkrywek, na powierzchniach czołowych, dla 

każdej loggii, położenie górnej krawędzi płyty konstrukcyjnej 

 Uzupełnienie powstałych ubytków w tynku i warstwie zbrojącej 

cementową zaprawą (klejem) do wykonywania warstwy zbrojącej 

w systemach ETICS, (wyrób referencyjny Ceresit CT 85) 

 Zagruntowanie powierzchni czołowych i spodnich płyty loggii 

oraz czołowych powierzchni ścian bocznych loggii gruntem 

głęboko penetrującym z systemu dociepleń ETICS, (wyrób 

referencyjny Ceresit CT 17), 

 Nałożenie na zagruntowanej powierzchni nowej warstwy 

zbrojącej w systemie ETICS, (wyrób referencyjny Ceresit CT 85 

+ siatka zbrojąca) 

 Wykonanie  na powierzchni czołowej, w poziomie nad górną 

krawędzią płyty konstrukcyjnej, w odstępie co 10 cm, otworów 

wentylacyjnych o średnicy 20 mm 
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 Przemalowanie nałożonej warstwy zbrojącej farbą gruntującą, 

(wyrób referencyjny Ceresit CT 16) 

 Nałożenie, na przygotowanym podłożu, tynku mineralnego 

kamyczkowego 1,5 mm, pod malowanie, z systemu ETICS, 

(wyrób referencyjny  Ceresit CT 137) 

 Pomalowanie całej elewacji w obszarze napraw (powierzchnie 

naprawiane i nienaprawiane) farbą elewacyjną nanosilikonową, 

(wyrób referencyjny Ceresit CT49 Silix XD)  w kolorach 

zgodnych z opisem w dokumentacji projektowej. 

 

W odniesieniu do elewacji szczytowej od strony północnej projektuje 

się następujący zakres prac remontowych: 

 Zerwanie z powierzchni ściany odspojonych fragmentów tynku i 

warstwy zbrojącej 

 Oczyszczenie podłoża, uszorstnienie odsłoniętego styropianu 

lub/i wełny skalnej 

 Uzupełnienie powstałych ubytków w warstwie zbrojącej 

cementową zaprawą (klejem) do wykonywania warstwy zbrojącej 

w systemach ETICS, (wyrób referencyjny Ceresit CT 85) 

 Staranne umycie i odgrzybienie powierzchni ściany  

 Zagruntowanie powierzchni ściany gruntem głęboko 

penetrującym z systemu dociepleń ETICS, (wyrób referencyjny 

Ceresit CT 17),, 

 Nałożenie na zagruntowanej powierzchni nowej warstwy 

zbrojącej w systemie ETICS (wyrób referencyjny Ceresit CT 85 + 

siatka zbrojąca) 

 Przemalowanie nałożonej warstwy zbrojącej farbą gruntującą 

(wyrób referencyjny Ceresit CT 16) 

 Nałożenie, na przygotowanym podłożu, tynku mineralnego 

kamyczkowego 1,5 mm, pod malowanie, z systemu ETICS, 

(wyrób referencyjny  Ceresit CT 137) 

Pomalowanie całej elewacji w obszarze napraw (powierzchnie 

naprawiane i nienaprawiane) farbą elewacyjną nanosilikonową, 

(wyrób referencyjny Ceresit CT49 Silix XD)  w kolorach 

zgodnych z opisem w dokumentacji projektowej 

 Oczyszczenie blaszanej obudowy klatki schodowej roztworem 

zmywającym,  

 Mechaniczne oczyszczenie miejsc skorodowanych do 

metalicznego połysku 

 Malowanie obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej farbami 

poliwinylowymi: warstwa gruntująca i warstwa nawierzchniowa, z 

zachowaniem obecnej kolorystyki 

 

Projektuje się zachowanie istniejącej kolorystyki elewacji 
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Całość projektowanych  robót modernizacyjnych i renowacyjnych musi być 

prowadzona z rusztowań. Z uwagi na brak możliwości ustawienia 

rusztowania bezpośrednio na gruncie  dla części elewacji wschodniej, 

gdzie w poziomie parteru znajduje się rozbudowane parterowe wejście 

do budynku, wymaga jest przygotowanie szczegółowego projektu 

rusztowania dla tej części elewacji.  

 

10. Wytyczne planu BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120,.poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

 

ZAKRES ROBÓT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA 

- Montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych 

- Rozbiórka istniejących warstw podłogowych loggii do poziomu jastrychu 

cementowego 

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na loggiach i 

wykonanie nowej nawierzchni z płytek na podstawkach 

- Wykonanie renowacji elewacji wschodniej i zachodniej (lokalne naprawy 

tynku na ścianach, naprawa lub wymiana spodniej powierzchni docieplenia 

loggii, malowanie elewacji) 

- Wykonanie renowacji elewacji północnej (nałożenie nowej warstwy zbrojącej, 

nałożenie nowej warstwy tynku fakturowego i pomalowanie) 

 

 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na działce usytuowany jest budynek Sanatorium, który od strony południowej 

w granicy działki styka się z budynkiem stołówki Uzdrowiska Goczałkowice  

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Główne wejście do budynku Sanatorium.  

 

 

ZAKRES ROBÓT POWODUJĄYCH WYSTĄPIENIE SZCZEGÓLNYCH 

ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

- Roboty rusztowaniowe 

- Roboty prowadzone na wysokości 

- Roboty rozbiórkowe – rozbieranie warstw posadzkowych na loggiach i 

fragmentów elewacji budynku  
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- Roboty izolacyjne – wykonywanie izolacji przeciwwodnej z papy 

termozgrzewalnej 

- Roboty odtworzeniowe nawierzchni loggii z płyt betonowych na podstawkach 

- Roboty dociepleniowe – odtwarzanie zerwanych fragmentów docieplenia 

- Roboty dociepleniowe – renowacja istniejącego docieplenia i tynków na 

ścianach 

- Roboty elewacyjne – malowanie elewacji  

- Obsługa sprzętu zmechanizowanego, elektronarzędzi  

- Ręczny transport materiałów budowlanych poziomy i pionowy 

- Ręczny transport materiałów rozbiórkowych  poziomy i pionowy. 

- Praca z materiałami na bazie cementu 

- Praca z materiałami na bazie bitumów 

- Praca z materiałami na bazie żywic syntetycznych i innych związków 

chemicznych 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szczegółowy 

instruktaż pracowników w zakresie sposobu prowadzenia robót oraz 

przestrzegania zasad BHP. Każdorazowo przy zmianie stanowiska pracy 

przeprowadzać instruktaż stanowiskowy. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM W CELU SPEŁNIENIA 

WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE BHP 

- Zabezpieczyć teren prowadzenia robót – ustawić tablice ostrzegawcze, 

ogrodzić plac budowy, wyznaczyć drogi komunikacyjne, ustawić pomosty i 

barierki ochronne 

- Wyposażyć w sprzęt p.poż. 

- Wydzielić bezpieczne przejścia, drogi ewakuacji. 

- Pracowników wyposażyć w sprzęt odpowiednio do rodzaju wykonywanych 

prac. 

- Zabezpieczyć środki do udzielenia pierwszej pomocy – apteczka. 

- Przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie występujących prac 

niebezpiecznych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

- Prowadzić prawidłową dokumentację budowy 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ, 

zawierający wytyczne wyszczególnione w Dz.U. Nr 47 poz 401 dotyczące 

bezpieczeństwa robót budowlanych. 
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11. Część rysunkowa 

 

Rys. 1. Schematyczny przekrój przez remontowaną loggię 

Rys. 2. Przekrój przez okap loggii 

Rys. 3. Przekrój przez elewacje północną 

Rys. 4. Kolorystyka 

Rys. 5. Obróbka blacharska dolna – elementy na parter na 1 loggię 

Rys. 6. Obróbka blacharska dolna – elementy na piętra na 1 loggię 

Rys. 7. Obróbka blacharska górna – elementy na parter na 1 loggię 

Rys. 8. Obróbka blacharska górna – elementy na piętra na 1 loggię 

 

 


